
 

 

        21.3.72 

 אנו מציגים   1122כיל: גם בשנת 
 תוצאות שיא 

 
 .הרבעון הרביעי הטוב ביותר של כיל  מאז ומעולם 
  מיליארד דולר בשנה.  1שנת שיא במכירות: מעל 
  מיליארד דולר בשנה. 7.1רווח נקי של 
  .שנת שיא ל"כיל מוצרים תעשייתים" במכירות וברווח 
  08% -מייצור באירופה עלה בהרווח התפעולי שנבע 

 בהשוואה לשנה שעברה.
 הממשלה על ביצוע קציר מלא בים וכיל  מה ביןההסכ

פעילות החברה המשך לבנוגע וודאות  יוצרתהמלח 
 בסדום. 

 
 הרבעון הרביעי הטוב בתולדות החברה:

 מיליארד דולר.  7.1לרבעון רביעי:  שיא  בהיקף מכירות 

 של הרבעון הרביעי הוא הגדול ביותר בתולדות כיל:  הרווח הנקי 
יותר מהרבעון המקביל אשתקד,  %18 -כ מיליון דולר ברבעון, 318 -כ

 שגם הוא היה רבעון שיא.
 

 צמיחה והתרחבות בכל המגזרים: - 1122סה"כ בשנת 
  גידול במכירות כל מגזרי הפעילות של כיל הובילו לשיא חדש

לעומת  %22 -גידול של כמיליארד דולר.  1.81 במכירות החברה:
 השנה שעברה.

 %20 -גידול של כמיליארד דולר,  7.17 -בכהסתכם  הרווח הנקי 
 .2878לעומת שנת 

  מציג שנת שיא ומהווה   'כיל מוצרים תעשייתיים'גם השנה מגזר
 מנוע צמיחה חשוב לחברה.

  כיל המשיכה לחזק את מנועי הצמיחה שלה  2877גם במהלך שנת
אסטרטגיה של רכישות ואת מרכזיותה בשווקים הבינ"ל באמצעות 

 והרחבת פעילות בכל המגזרים. 
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 ולרבעון הרביעי: 1122נתונים כספיים עיקריים לשנת 
 

 
נתונים כספיים 

 1122שנת 
 נתונים כספיים

 1121שנת 
נתונים כספיים לרבעון 

 1122הרביעי לשנת 
נתונים כספיים לרבעון 

 1121הרביעי לשנת 

מיליוני  $

 דולרים

% 

 ממכירות

מיליוני 

 דולרים

% 

 ממכירות 

מיליוני 

 דולרים

 מיליוני  ממכירות %

 דולרים

%  

 ממכירות

  7,228.6  7,172.2  1,697.1  1,861.0 מכירות

 
 22.7 621.8 21.3 111.2 22.1 2,232.7 22.6 3,711.1 רווח גולמי

 23.9 339.7 21.2 266.1 23.1 7,326.7 21.2 7,926.8 רווח תפעולי

רווח נקי לבעלי 
המניות של 

 החברה
7,177.0 27.2 7,822.1 70.8 369.6 27.6 221.2 71.3 

EBITDA 2,798.2 37.8 7,112.7 21.2 120.6 38.9 281.9 20.8 

 



 

 

 

 1122לרבעון הרביעי של שנת תוצאות כיל 

 הרבעון הרביעי הטוב בתולדות החברה

 

היה הרבעון הרביעי הטוב ביותר עד  1121חשוב לציין, הרבעון הרביעי של שנת 
עתה, והשוואה של הרבעון הנוכחי אליו רק מעצימה את תוצאות הרבעון הרביעי 

 . 1122של 
 

 %28גידול של מעל מיליארד דולר,  7.17 -כיל ברבעון הרביעי הסתכמו בכ מכירות
 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.  7.22לעומת 

 
 %22 -גידול של כמיליון דולר,  111 -של כיל ברבעון הסתכם בכ הרווח הגולמי

 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  621לעומת 
 

 -גידול של כמיליון דולר,  261 -ברבעון הרביעי של השנה הסתכם בכ הרווח התפעולי
 מיליון דולר ברבעון המקביל. 339לעומת  %30
 

 %18 -עליה של כמיליון דולר,  318 -של כיל ברבעון הרביעי הסתכם בכ הרווח הנקי
 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 221לעומת 

 
 

 .2877לר עבור הרבעון הרביעי של שנת מיליון דו 268של  כיל תחלק דיבידנד
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 המשך מגמת השיפור והצמיחה  - 1122שנת 

 של החברה בכל מגזרי הפעילות, 

 הובילו למכירות שיא של כל הזמנים 

 
 

 %22 -גידול של כמיליארד דולר,  1.81 -הסתכמו בכ 2877כיל בשנת  מכירות
. שיא המכירות נבע מגידול במכירות כל 2878מיליארד דולר בשנת  1.69לעומת 

 המגזרים ועלייה במכירות בכל השווקים הגיאוגרפיים.  
 

 -גידול של כמיליארד דולר,  3.76 -הסתכם בכ 2877של כיל בשנת  הרווח הגולמי
 מיליארד דולר בשנה הקודמת.  2.23לעומת  %38
 

 -גידול של כמיליארד דולר,  7.92 -הסתכם בכ 2877בשנת של כיל הרווח התפעולי 
. יש לציין כי הרווח הגולמי שנבע 2878מיליארד דולר בשנת  7.32לעומת  %23

 בהשוואה לשנה שעברה.  08%-מייצור באירופה עלה ב
 

 %20 -גידול של כמיליארד דולר,  7.17 -הסתכם בכ 2877של כיל בשנת  הרווח הנקי
 .2878רד דולר בשנת מיליא 7.82לעומת 

 
מיליארד דולר.  7.3הסתכם לסך של  2877מפעילות שוטפת בשנת  תזרים המזומנים

התזרים יחד עם הגידול בהתחייבויות הפיננסיות נטו שימשו לביצוע השקעות ברכישת 
 חברות ופעילויות, להגדלת ההשקעות ברכוש קבוע ומתקנים.

 
 

גידול בשווקים פיים מלמדות על התפלגות המכירות של כיל בשווקים הגיאוגר
מכירות כיל בשוקי אסיה  אסטרטגיים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה בעיני כיל.

מיליון דולר;  2,892-והסתכמו ב 2877בשנת  %21גדלו ב )בעיקר הודו וסין( 
מיליון דולר; והמכירות בדרום  2,279-והסתכמו ב %20-גדלו בהמכירות באירופה 

 מיליון דולר. 666 -והסתכמו בכ 2877נת בש %1 -גדלו באמריקה 

 
 
 
 
 
 



 

 

כיל המשיכה לחזק את מנועי הצמיחה של החברה  1122גם במהלך שנת 
אסטרטגיה של רכישות והרחבת  ואת מרכזיותה בשווקים הבינ"ל באמצעות

 פעילות בכל המגזרים: 
  :במהלך השנה כיל רכשה את חברת בתחום הדשנים המיוחדיםFuentes ,

 Everrisחברת הדשנים המיוחדים המובילה בספרד והשלימה את רכישת 
 NUTRISI(. עוד רכשה כיל את כל מניותיה של חברת Scotts)לשעבר 

Holdings השותפה בחברה לייצור תרכובות דשנים מסיסים מהגדולות ,
", כי החלה בתהליך זוארי רותם דשנים מיוחדיםבעולם. בנוסף, הודיעה "

 פעלים נוספים לדשנים מורכבים מסיסים בצפון ובמזרח הודו.בניית שני מ
 

 רכשה מ כיל מוצרים תעשייתיים-Chemtura 18%  ממניות חברת
 788%והשלימה בכך אחזקה של  (TBTטטראברום טכנולוגיות בע"מ )

( לתעשיית TBBAעוסקת בייצור מעכבי בעירה ) TBTממניות החברה. 
אלפי טון. כתוצאה מהרכישה  22 -כהאלקטרוניקה וכושר הייצור שלה הוא 

בשנה,  TBBAאלפי טון  22-כושר הייצור של כיל מוצרים תעשייתיים עלה ב
עובדה שמבססת ומחזקת את מעמדה העולמי המוביל של כיל בתחום מעכבי 

חתמה כיל מוצרים תעשייתיים על הסכם עם  2872בחודש ינואר הבעירה. 
ור הבא של מעכבי הבעירה בדבר היתר לשימוש בד DOWענקית הכימיה 

כיל מוצרים תעשייתיים החלה בתכנון מפעל בתחום הבניה והבידוד הטרמי. 
טון בשנה של מעכב הבעירה החדש שהוא  78,888 -בעל יכולת יצור של כ

יעיל במיוחד וידידותי לסביבה, והיא צפויה לספק ללקוחותיה את המוצר החל 
 .2872משנת 

 

 הודיעה על ריכוז פעילות  כיל דשניםIberpotash  קטלוניה, ספרד( למפעל(
אחד ומכרה אחד תוך הגדלת כושר ייצור האשלג והקמת מפעל חדש לייצור 

, חברת האשלג של כיל CPLמלח באיכות גבוהה. כיל דשנים הודיעה גם כי 
באנגליה, בוחנת הקמת מפעל לייצור דשנים מיוחדים וחומרים תעשייתיים 

על המינרל פוליהלייט, שמעל מיליארד טון ממנו נמצא מתחת  המבוססים
למכרה האשלג של החברה בבולבי, צפון מזרח אנגליה. כיל דשנים הצליחה 

כשחתמה בשנת  בשוקי האשלג הגדולים בעולםלפתח ולבסס את מקומה 
 בכמויות שיא.   ובהודו בסיןעל חוזים לאספקת אשלג ללקוחות  2877

 

  מקסיקו(  קוסמוסל קווימיקהאת  2877במהלך כיל מוצרי תכלית רכשה(
חברה לתוספי מזון, שתגדיל את סל המוצרים של החברה ופעילותה הגלובלית 

 הלוקסבשוק תוספי המזון ומוצרי פוספט מיוחדים. בנוסף נרכשה חברת 
 )ארה"ב(  שהינה מובילה בתחום הצבעים מבוססי פוספט.

 

 בשמירה על הסביבה כיל מובילה בהשקעה
 

 -ככיל השקיעה בנושאים הקשורים בשמירה על הסביבה, סכום של  2877בשנת 
. ההשקעה הגדולה ביותר בשמירה על הסביבה  של חברה בישראל ,₪מיליון  011

 011-ככיל צפויה אף להגדיל את השקעותיה בנושא לסכום שיא של  2872בשנת 
  ₪.מיליון 



 

 

 
 1122י החברה בשנת להלן סיכום הפעילות במגזר

 

 כיל דשנים
 

 %32 -גידול של כמיליארד דולר,  2.7 -הסתכמו בכ 1122 מכירות כיל דשנים בשנת
מיליארד דולר בשנה שעברה. העלייה במחזור המכירות נובעת בין היתר  3.7לעומת 

מהכללה לראשונה של דוחותיהן של חברות שנרכשו במהלך תקופת הדוח. עלייה זו 
בשל הפסקת משלוחי אשלג במהלך השביתה במפעלי ים המלח, קוזזה חלקית 

 שארעה ברבעון הראשון.
 

 %21 -גידול של כמיליון דולר,  7,283 -הסתכם בכ 1122הרווח התפעולי בשנת 
 . 2878מיליון דולר בשנת  961לעומת 

 
החליטה ממשלת ישראל לאשר את ההסכמה אליה הגיעו כיל  2872בחודש ינואר 

בדבר ביצוע קציר המלח ומימונו. החלטת הממשלה יוצרת וודאות ומשרד האוצר 
את המשך שתוף  בנוגע להמשך פעילות מפעלי ים המלח בסדום והיא מבטיחה

הפעולה בין התעשייה, התיירות והממשלה בים המלח תוך שמירה על הסביבה 
 הייחודית של אזור זה.

 
, צפויה ירידה 2872על פי דוח שפרסם משרד החקלאות האמריקאי בחודש מרץ 

בסוף השנה  28.31%נוספת ביחס מלאי הגרעינים לצריכה השנתית לרמה של 
 בשנה החקלאית הקודמת.  28.0%לעומת  2877/2872החקלאית  

 
התאפיינה בהתאוששות שוק הדשנים מהמשבר הקשה של  2877מרבית שנת 

הצריכה  IFA. הביקושים לכל סוגי הדשנים היו חזקים ולפי אומדן 2880/2889
השנתית של כל שלושת הנוטריאנטים )חנקן, זרחן ואשלגן( רשמה  שיא חדש בשנת 

( 2877/2872צריכת האשלג בשנה החקלאית הנוכחית ) IFA. לפי הערכות 2877
 1.1% -מיליון טון )לשימושים חקלאיים(, עליה של כ 29צפויה להגיע לרמה של 

 לעומת השנה החקלאית שקדמה לה.
 

כי חתמו על הסכמים למכירת אשלג  Canpotexו  BPCהודיעו  2872במרס  28ביום 
אלף טון בהתאמה  188 -אלף טון ו 288בסין לרבעון השני של השנה בהיקף של 

. כיל דשנים מקיימת גם היא מגעים עם לקוחותיה CFRדולר לטון  218ובמחיר של 
 בסין לסגירת חוזים.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ם כיל מוצרים תעשייתיי
 

להוות מנוע צמיחה משמעותי  1122כיל מוצרים תעשייתיים ממשיכה גם בשנת 
הם ביטוי להטמעה מוצלחת של  2877: נתוני השיא של המגזר בשנת בכיל

אסטרטגיית החברה להציע פלטפורמת מוצרים מגוונת ומאוזנת תוך הגדלת כושר 
אפשרת לכיל מוצרים הייצור של מעכבי בעירה ותרכובות ברום. יישום אסטרטגיה זו מ

תעשייתיים ליהנות מצמצום מקורות הברום בעולם, בעיקר בסין, מהתפתחות רגולציה 
 רלבנטית במקומות שונים בעולם ומעליית מחירי המוצרים בתחום. 

  
 -גידול של כמיליארד דולר,  7.17 -הגיעו לשיא של כ 1122מכירות המגזר בשנת 

 מיליון דולר בשנה שעברה.  7.37לעומת  %71
 

 %22 -גידול של כמיליון דולר,  290 -הסתכם בכ 1122שיא ברווח התפעולי בשנת 
 מיליון דולר בשנה הקודמת.  286לעומת 

 
לנטרול פליטות כספית מתחנות כוח פחמיות הסתכמו  Merquel -מכירות מוצר ה

 EPA -ושר חוק שהעבירה הא 2877מיליון דולר. בדצמבר  23 -ב 2877בשנת 
את הפחתת פליטות  2871)הסוכנות להגנת הסביבה בארה"ב( שיחייב החל משנת 

הכספית באופן משמעותי. כמו כן, בארה"ב נמשכת מדיניות העידוד והתמרוץ 
 להקטנת היקף פליטות הכספית ביישום מהיר באמצעות מתן החזרי מס. 

 
עגלים מודפסים בארה"ב ובקנדה היחס בין צבר ההזמנות לאספקה בפועל של מ

מהווה אינדיקטור לתחזיות הביקוש בשוק האלקטרוניקה ובעקיפין לתחזיות הביקוש 
מצביע על צפי לייצור גבוה יותר בעתיד. לקראת  7 -של מעכבי בעירה. יחס גבוה מ

. עליה זו עשויה 7.87התייצב היחס על  2872ובינואר  7עלה היחס על  2877סוף 
 דול צפוי בתחזית הביקוש של מעכבי בעירה. להצביע על גי

 
 

 כיל מוצרי תכלית
 

 -גידול של כמיליון דולר,  7,291 -הסתכמו בכ 1122היקף המכירות במגזר בשנת 
מיליון דולר בשנה שעברה. הגידול נובע מעליה במחירי המכירה  7328לעומת  %72

 ר ביחס ליורו.של חלק ממוצרי המגזר, מעליה בכמויות המכירה ומהחלשות הדול
 

 -מיליון דולר, עליה לעומת כ 793 -הסתכם בכ 1122הרווח התפעולי במגזר בשנת 
 מיליון דולר בשנה שעברה. 701

 
 

 
 


